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MINISTERIE VAN

ALGEMENE ZAKEN 
Javastraat 68 
1 s- Gravenhage.
30934 

•s-Gravenhage 10 Maart 1948

Ik moge U verzoeken het dossier, dat U in bijlage gelieve 
a, b te treffen, wel met spoed te willen doen to-ekomen aan 
Mf'l· John Lmrs, kamer 375. 

· / Een en ander geschiedt op verzoek van de heer RODELL,
wi:ens bij ons achtergelaten en door U getekende introductie
)b�ief U tevens bij deze wordt geretourneerd. 

Mr.Dr.·J.Hazenberg 

To:NethePlands Delegation 
Office of the Chief of Couno11 
fot' War Crimes 
APO 696-A

Neurembere 

�':>� ,.,,L._ �ti � 'LJQ.,\ 
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the Hague, 9 March 1948 

To! The Office of the 
Chief 9f Oouncil for War •Crimes
Attention: Mr. John Lewis 

l ,
, kOn the request of Mr. Fred. �odeJl who a.sked this office

for oeumentary evidence of 'the illegal activit1es of BOHLE 
and the A.O. of the N.s.D.A.P. 1n the Netherlands I forward 
you· 

l 
a) Photo2tatic copies of Ge�man documents containing

r evidence of illegal activities or the A.O. 

b)  A letter from the Prime Ministers Office stating the
documents to be origina.l. ( { 1 . ët:i · .,

' > •.&.d ..:; {(.Mp) 
c) A summary in English analysing the documents themselves.

I hope the documents will be of use to you • 

Yours truly 

Mr.Dr. J. Hazenberg 

r. 

� ===�-�="��-....... ------�-
----

----------
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SUMMARY OF DOCUMENTS. 

The 1 documents procuded herewi� prove, that the "Ausland
organisation of' the ll.S.D.A.P." in the Netherlands was directly 
connected wi th the German pre-1939-War e'spionnage syatem. 

The reports containir� inf'ormation from several towns in the 
Netherlands ware handed in to the 'ILanà.eslei ter" (Butting) by the 
yarious "Ortsgruppenleiters" and he sent them to ,the Gauleiter 
îBohle) in Berlin. 

Baid reports covered/the whole field of military-, ecomomic• 
and �?litical .espionage and counte1-eapionage. 

Document Uo. 2819 of the �2nd of October 1933 
deals with an attem�t to transfer Jewish Capital to the Netherlands. 
'One· oan consider tltls to be "Financial A:bwehr". 

Dócument No. 2813 of 11th of February 1937, no. 2814 of the 
6th of January 1938 and No. 2815 of the 22nd of January 1938 
deal with spying on Dutch terr1tory on a German, who was suspected 
of' anti-Nazi SYl?Jj)athies. 

' 
. 

Document No 2821 of the 2nd of January 1939 and No. 2820 of 
the 6th of Juno )939 (Addressed to the "Gauleiter of the Ausland
organisation" a tBerlin - at that time BOHLE) deal with the develop
ment of the Dutc�National Socialist Movement and contain a criticisrn 
on the abili ty ofj the Dutch 11Fulme1" 11 to act as such. 

These dooumei·ts point to po11tical espionage and preparations 
for the organisatbn of the adrninistration-of the Netherlands during 
the Germari occupa�on of this country. 

1 . . 

Document No. m17 of the 10th of' November 1937 and no. 2787 of 
the 28th of June 1 �38 · 
contà1n d.irections for 1he secret posta.l communications between the 
"Auslandorganis-a.tion" a1 Berlin and BUTTI�G, which would have been 
comple.tely superflui)US !f the "Auslandorganisation" had really kept 
to their official ta�k.rhese precautions ware only necessary in order 
to camquf lage the e spiora.ge-ac ti vi t1e's. 

Document No. 279� C the 2th of October 1938 
gives a striking exampleof the way in which a Dutch subject was

controled. ijot only his 1ovements, but even hls thoughts were checked 
via the '"Auslandorganiaaion". 

The only possible cnclusion, which can be drawn therefrom is 
that it was the int,entio, to recrute the Dutcbman in question for 
the' German Espiongge-sytn. 

Document No. 2822'0 the 22nd of April 1940 
(also addressed d�rectly�o BOHLE)' gives a fairly complete insight
into the way in which th"Auslandorganisatio�fl perpetrated he� 
spying a.ctiviteis in thefether.iands and the measures that were 
necessary after these ac,vities ,in the Neb:lrlands were discovered. 

From document No. 2!8 of the 10th of December 1937 
one may conclude that th•"Auslandorganisation" and the Gestapo 
co.:.opera ted wi th the 1tAb'lhr" on Dubh terri tory. 

the Hague, 9 March 1948 
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INLICHTINGENDIENST unGEBOEKl. kt 1 Volgno 
AMSTERDAM 

No. I.D. 3462- 1 47 • 

Uw brief: CX 15213, dd.14-5-47. Amsterdam, 17 Juni 1947 • 
. 1 9 JUN/1947

� ACD/ / 73/1-6Onderwerp : 
• 

Bijlagen: 

Geheim. 

• 

-• 

1000-10-46 

/�. 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt medege-. 
deeld, dat de daarin genoemde; 

J Paul Otto RICHTER, geboren 21 September 1895, in 1938 
wonen.de Strij-Singel 268 te Amsterdam, 

alhier onbekend is. 

De Strij-Singel bestaat te Amsterdam niet. Wel een 
gracht genaamd "Singel", doch op het adres 268 op die 
gracht is geen Paul otto RICHTER ingeschreven geweest, 
terwijl ook niemand van dien naam te Amsterdam is ge
boren. 

Bij de Vreemdelingendienst en in de administratie aan 
het Hoofdbureau van Politie alhier, komt hij niet voor. 

-· . --------------------------·------
.verzonden aan: Hfd. c.v.n. Den Haag. D-2.

f 



ex /fUl GEHEDI.I 

[liJ@fBOfkr]
14 Mei 7. 

Ik verzoek U mij in kennis te doen stellen met de 
gedr�gingen voor en tijdens de bezetting en de huidige levens
onstandi6heden van Paul Otto RICHTER, gep. 21-9-1895, omstreeks 
1938 wonende te .Amsterdam, �trij-Singel 268. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 

te 

A m s t e r d a m 

Het Hoofd van de 
CENTR,LE v:EILIJHEIDSDIENST 

nar.:ieus deze: 

J. G. Crab bendam· 



INLICHTINGENDIENST 

AMSTERDAM 

1 Volgno 

f 1 J1Ni 1941 
Juni 

rÄf.0/ / jle,d''

No. I.D. 3461- ' 4 7 
Uw brief: CX 15211 Amsterdam, 9 

Onderwerp: Max GU SD0RF. 
j 

Bijlagen: 

1, GEHEIM. 

Aan 

1000-4-47 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hier
bove� aangehaalde schrijven, d.d.14 Mei 1947, wordt U 
het volgende medegedeeld: 

• De personalia van M. Gusdorf zijn als volgt:

V �i2<Max GUSD0RF, geboren te Detmond (DSL), 30 Juni 1878, 
--\ L vertegenwoordiger, Israëliet, Statenloos, gebuwd met 

1 ;}---.Helena Opperheimer, geboren te Essen 6 Januari 1885. 
!A 

Gusdorf is op 23 December 1932, bij de Vreemdelingen
poli tie, alhier, ingeschreven, komende van 's-Jravenhage. 
Hij heeft zijn Duitse nationaliteit verloren ingevolge 
de elfte Verordnung zum Reicnsbür�ergesetz van 25 Novem
ber 1941. 
In 1942 was hij grossier in mode-artikelen. In de maand 
Juli 1943 is hij met zijn vrouw, bij een gehouden razzia,
gearresteerd en overgebracht naar Westerbork. Sindsdien 
is officieel van hem en zijn vrouw, niets bekend. Zijn
laatste adres in Amsterdam was Hoendiepstraat 10, waar
hij, met zijn vrouw, verblijf hield op een zolderkamertje. 
Na de bevrijding heeft een zoon van betrokkene, wonende
in Palestina, tijdens een bezoek te .Amsterdam, medege
deeld dat zijn ouders in Duitsland waren overleden. 

Blijkens de Politie-administratie,alhier, is Gusdorf 
in 1936 en 1940, terzake verduistering en oneerlijke 
concurrentie, geverbaliseerd en veroordeeld tot 3 maan
den 6evangenisstraf . 
. ,. . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Verzonden aan: C. V.D. Haag B. 2

I 



ex / J �Il GEHEIM 

14 Mei 

\ 

j 

Ik verzoek U mij in ken is te doen stellen m�t..de 
gedragingen en hum.dibe levensoms-+.;and �gheden van Max GUS�)ORFF, 
omstreeks 1933 ,ronende te .Amstei�dam, lUnervalaan-44 en ·,,erkzaam 
bij de Bankassociatie Wertheim & Gompertz. 

de Heer Hoofdcoqmissaris van Politie 

te 

Am ste r dam 
/ 

Het Hoofd van de 
CEiTTftALE V:�ILIGHEIDSDIENST' 

namens deze: 

J.G. Crabbenda.m 
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1 Vo!gno. 

ç 
C r • 

) ,.. 

Werkgr. Vern 1 ,,.._...,.. ______ _ 
f �,?-Ä 

R A P P O R T . 

.. 2 4 111�;,�H? 
Q_,......,_,_.,.,,., ___ l 

f A:D/;%y_ 
In ver1"'and met 'le inhoud V8D het schrijven vgfie 

Centrale Veiligheidsdienst te 's-Grave11h3.ge, 14: ei 1947,
I:o. CX 15212, betreff eno e het verzoek om inlichtirw en ten El8JJ
zi en van een zekere LAi.r3ERTV, die omstre<=ks 1939 leider v1r.is 
van de "Reichs-Deutsche Gemeinschaft 11 te Groninsen, kan worden
geranporteerd, dat :tet hier betreft: 
.!osenh L,\i.�ERTIJ, geboren te Bin;en am Rhein (Dld) 26 Octo'ber
1882, v,.,n beroen vertegenwoordigei�, destijds wonende te Gro
ninc:en, Rabenhauptstr�3.t no.8;a. Deze LAL""=l__,RTIJ verblijft,vol-
gens ons ten dienste staande gegevens, thans te Aurich, ! ont
somerystrasze 110.16. 

;;:-J<. ? lijn zoon, ,�enaamd Ernil ifilhelm LAEBERTY, geboren te �7iesb3.den
r ,._µ 2 Juni 1916, is, voor zo over hier be�rnnd, in de oorlog als 

� 
officier in het Dui tsrt}'le leger, rewond f,;erq,akt en zou thans 

1/""
i 

_'f"1/c: verblijven in Ween er (Dld) nader adres onbekend. Wel rn werk-
....... G z. z a8.mheden beide nerson en momenteel verrichten en of zij �ich

ook thro1s nog met politieke activiteit bezig houden, is hier
onbekend. - - - - - - - - - -

Gr011in5en 28 lei 1947.
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cx/(U� GEHEIM 

, 

1 

Mijn aandacht Jerd gevestigd op een zekere IAMBERTY, 
die oms tree es 19 39 leider van de "Reichs Det1tscrie Gemeinscr aft" 
te Groningen z u. ge\reest zijn. 

Volgens de mij �en dienste stac1nde gegevens zou Lam
berty ten huize van zijn ouders te Gronintlen verblijf gehouden 
hebben. , -

Ik-verzoek U mij te \Tillen doen mededelen \fat e1! om
trent genoemde Lamberty te Uwent be�end is,.uaarbij ik mij in 
het byzonder interesseer voor zijn huidige verblijfplaats en 
leven'soms tandigheden. 

de Heer Hoofdcommi�saris van Politie 

te 

gr o ninge,s 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIEU T 

namens deze: 

J.G. Crabbendam 
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C o 152150

één. TVo 3o 

15215. 
20-2-,. 48v

JoF.Gietzen" 

ll 
• ,::.'••·· 1 

aart ;;i�� -� a.

Naar aanleiding van Uw telefonische medede
ling omtrent het niet ontvangen van mijn brief CX15�15 
·d"d" 27-5-' 4 7, doe ik U hierbij alsnog een copie daar
van toekomen net verwijzing naar mijn nevenvermeld
schrijven betref:fende Johann Friedrich Gietzen.

HET HOOFD V"t\N D.t,; CJ;NTRALE 
YEil,IGFlliIDSDIE ST 

namens deze: 

�De Heer Hoofd van de 
Rijksvreemdelingendienst, 
Raamweg 47, 1.1.van Laere. 

"RAVENHAGE • 

. . 
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X'XXX 

20 Fe unri 

Clt lfün5 Go· cim 

2'7- 5-4 7 
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►. 

J ...... Tl 1'..1:lElT. 

· o'.:; ver· i zine nnn:r 1.i · n n."vcnve ·nolü schl.':i.j'len
veraoe� k U mij mede te 1illen delen of al no1 oen 
copie v n ·1et t10:cwie1• om!; •ent J.::.'.GII�mN n .r.1ijn 
dienst kan ,�tdeu af�e r tn�n, <l n 101 6�n mijner amb
t n 1ren te U"10nt i· z,1g0 v n be<loe.lc1 do; e:r kan rn -
den �:o ;OVC'll'lo 

IT ,'i I" F V'A!t DE 
C . :r'l' V-. IL['}Hl,l , t 

11a1,1ens ël.eze 

ae Heer Hoofd v n de 
,V Jt� D .. tI G• I \' ,m 

Riu1nwo'� 4'7 
te 's-G n --,..- .. ---

J.G.CP •
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GEHEIM 

Volgens inlichting�n, bekomen van de Heer 
Commissaris van Politie ye Hilverswn, zou Uw dienst beschikken 
óver uitgebreide inlmtht_ingen ontrent de Duitser: 
Johann Friedri eh GIET�EN, s:eboren· te <n.EEF ot> i:::8 Augustus 1910.· 

--Y-k moge U v&rzoeken mij en eopie van bo-
venb�dnelà dossier �e doen toekomen. 

Aan het Hoofd• v�n dt, 
lijk sveeemdelin�endienst 

Het Hoofd VAn de 
CENTRALE VEILIGR�IDSDIENST 

namens deze 

J .G. Cr.a bbend am. 



POLITIE HILVERS M!Mr:119171 
INTERC. TELEFOON 5544 

7.ttot;, ;�.ri-1 
No. 3127 
Doss. 
Dict. vV 
Typ. 0 

GEHEIM 

HILVERSUM, 19 M!i 194� i• f
Verzoeke bij de beantwoording datum, nummer 

en dossier te vermelden. 

Aan ldlf� het Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-Gravenhage 

ONDERWERP: Inlichtingen Gietzen • 

• 

Bijlagen; 
Antwoord op: Uw schrij v.en van 14 M.ei j. 1. no. CX 15215 

Naar aanleiding van Uw bovenaange -
" • L ; • haald schrijven, deel ik U mede, dat Johann

�. 1� ◊hFriedrich Gietzen, geboren te Cleef, 28 Augus
- k j� tus 1910, zich zeer vermoedelijk in Duitsland 

bevindt. De man is Duitser. 

•• 

De Rijksvreemdelingendienst is door 
mij uitvoerig ingelicht. 

�
�e Commissaris

/ 



14 Mei 1. 

GEHEIM 

}, 
..,, . 

Mijn aandacht werd gevestigd op een zekere GIETZEN, 
die omstreeks 1939 "Ortsgrµ_ppenleiter der N.s • •  A"P." te 
Hilversum zou geweest zijn en verblijf zou hebben gehouden 
in het 1 Deutsche Heim", aldaar. 

Ik verzoek U mij te �illen doen mededelen wat er 
_ omtrent GIETZEN bekend· is, zo mogelij� met opgave van zijn 

h�idige .verblijfplaats· en levensomstand;gheden • 

Aan de Heer commissaris van Politie 

te 

H ilv e r s um 

( 

. Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

J.G. Orabbendam. 
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Jet uordt algo:necn .),:..,.--iganom.en dat vMr de o rlog 19 1 16 i� 

. wel elke \l.it::icr :j.n l!odorUnd:. deel uitraaa.'b."te vv.n de Duitoa Inlic 

Enig document-ir bef.d.js d.lorvoor .,:?.'d in de o.rchi.evcm V" de C V 

aangetroffen, tot de nacm. BUDDDJJ in het zee� si me 

v.:i.n de _ oogoi·e 111cit�r ve.n de .o. :, .. SOIIULZ i' :311Em'.rl' 

De .Le·0ref1cnd.e pas..,age lu.idt aln volg-l;a ''S'CHULZF,.. EP.!lE'fi ont.r.tng 1s 
f 

O.i'fi�ie:i.:) in Don Haag;,; sedert 39 ra;_;porten van Bl.ilJDil.ll, waarin spionnage-

m.ate1•:J.aal ,Tas VC!'Z.f:t·JCld,; t�i'komstig v.:u1 de l3den v.m de ::ilmldorge.niso.tion 
. . 

• 

der I��s.n._ .P. in îedcrlfutl. DUDDThVJ rerd uit lîedcrland uitgcrrozon kort. voor 
• 1 

het, ui·�br::û:cn vc.n de oorlog or:icfut hij de onvergeeflijke bluruler be ·ng een 

r pport, over geheime :lederl;;;;i.1....;:;cr.c 1rord.edigi..11go., _;:en t verliezen. Dit rapport" 
• 1 

• 
• 

d.::.t -ïn klzre- tekst v ...s gesteld, viel in hmldon van de J:!ederlandse autoriteiten 
. � 

Uit hot lfu.gd"' dossier ttAU"il.JUID "-1 îISATIOli Dm? 1.s.D. P." bleek

dut de :loor SCirüLZE-:fa:auEET genoom.de BOD::>Iln- i "ltiek is met - • Ot.to' BUl'TI! , 
. 1 

�deslej_tcr l�slandorgc.nisation der llS:Ó in licdcrl"nd.. . t materiaal 1rez."Vol-

gens gevonden :tn bovengenoemd dossier on in het dossier 11B1JTT.JlRl1' is niet 

o:rn:r<-lllgrijk, maar geeft Yrel een goede indruk -van dp vrij\'le het gehele gebied 

der spionne.ge en contra.-s-pionnage bestrijkende activiteit van de Au.slmldorga,.. 

nisation� 
lo 

et oudste document" gedateerd 22., .33, is een uitgebreid rapport VU.."l een 

11Kreislei ter", <1.::m de II Auslandkommissa.r :f.\ïr die 'tiioderlantlen 
<.Nr.;- de ontdc� 

ld.ng VD.n een' poging o:ra �i;s-Joods kapitàal ven Duits 

saokléelen" net is te beschomwn als tt:Financielc ilbï:rehr11 • 

n.ia.r !îederland te 

-Epn ·twocta:L goed gefundeerde rappori;cn dd. 2"1.39 en 6 6.39 van

BOELE beschrijft de ontwikkeling vo.n de N. s.B. en bevat oen niet m,u,e lo:itiek
1 

op 'ilUSSERT's ijdelheid en ongeschiktheid ·tot het vervullen v.m de "· -r's"

functie. Deze rapporton z:.jn een kourie; voorbeel. v· "Po.!.iti :e apionnage".

:.Eon d:l.'ictal b ievcn,- dd. 11.2.37, 6.1.38 en 22.1.38" b1e!li:m::LClt de 11Ub� ... chl:ng 1 

van oon in lîedcrland ...-roncndo Duitser net t:i,..l azi sJ- a�,hi�-i. Een en · r 
'

in samenworld.ng ot de Gestapo. D ze co"r�ondentie kan · -�o ..,lijk ondel· 

"Contra.-�':i)ionnae;e" goklasoificcord worden. 

-Eon andere' brief, dd" 10"12.37" van BUTrnn aan t II der ,.1sJ;:md.o· ganinc:.tion

te Berlijn\ ., ochuvrt togen een :in Atlsterd.:lm Vion de Dui·:..scr, P. • ULRIC::

genaamd, · e er te openlijk v or uitk;, or do Ges· 

doo 

ICII ge :raarsc td s. 

Duitsland te lokls:cn on a:Ld.ao:r t :::.:i:restc en. 
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-

- -

tusson Alm-ehr enerzijds en de Gast �o -."ic een hooggep 

Ollderzijds op oon±,ra-spionna.ge- en s curitygebied. 

z:i.-o ficic.1 

-Een t:vreet l b� ievan va.n BUT":l?:UG bevat aanm.jzingen voo ... • het VI •rz 11 van de 

voor hem uit Duitsland komende post en behelst een bittere klacht over de 

· onvoorzkhtigb.ed�n da.armee begaan. Hieruit. blij1.'"b tevens dat UTTn

van de Auslandorgan:isation niet genoemd :d.lde zi n i eval z • jn

tiviteit n het licht zou. komen. Zijn postadres , ... s: 11 _. mJTT

Karl JAHR. · Kaldenldrchen" Schliess!ach 311 • In- en uitgaande _ ost

twccma.el per week afgehaald. Op welke w'ijze deze ma.il over de .;e rlands

Duit�e gx cri.G rd gebraoh"t, kon niet i orden nageg·

-Een interessant staaltje van de wijze waarop het doen laton ja zell's de 

gedachten v.:m een We:derla.'l'ldl sta.atsbur�cr via de .Auslandorga.nisation. 

gecollt- ole d" blijkt uit een brie!' dd. , 10..,38 va.11 de A.O. te lijn 

BUTTU • Deze brief l·u.idt als volgt: 

"Bot,r·. J:tochtsa.mm.lt Dr. te CA! :m" Hengelo. 
engcno.nnten l echtsanwalt hat Pg. S "fALD vom. Reichrechbsamt der u.s.D •• • 

au.f e:i.nor Italien.-Reise kÜraJ.ich ke en gelernt. echtsa.mmlt Dr. te C T � 
soll nac:h seinen "ss0runç,en Dekan d r .Am.raltschai't sein.es Dezirkes sein" 
Pg" s '!.All) konnt '�dabei gesprächsrreiso i'eststellen, class · ·r. te C .T nicht 
nur politisohe Geschehen · Dritten Roich a.ufhorksam. beobacht�t, s nde 
da.sz er seiner ganzen H ltu.n3 nach als Frmu1dunseres na:bional,..sozia.J.istisch n 
eiches m;.gesehen worden kann. Ich me Ibncn iÛr cine er.t-_ :i.fung v ,bundcn 

ob auch nach Ihren Erkund.igungen •� te C R.T.ER ,�ier un-:i ab�o :ut zuvcrl�ssig 
ist." 

De hier geciteerde brief bevat de potloodaa11tekening "erledi.gt durch Schreiben 

vom 21�.ll438 der R.D.G.-Hengelo an ·Rechtaamiï11• Jammer genoeg werd do brief uit 

. Hengelo aan he·!; Rechtsàmt n.i.et .:i.11 ·het. dossier aangetrof.:fcn. Do reden aarom

men zoo in Dr. to C.A!.Till ge:L'l'l.teress crd ,ras, wor t hela.as onze verbeelding 

ovor�e1a··en" 11o.ur is, eezi n zijn noonpla.at,s dicht bij e Dui"�se ens ver

moedelijk niet e� te zoek-011. 

-In een corrccrponderrtie govoe1 . ·i,,.1.ssen het voor.rn.aligc B.lI. V • en VeJ. .. schillende

depart.�nten! · wo1"dt de bevestiging gevond n dat, BlJ::1' .il ':o:·t voor het uitbre

ken van de oorlog ri1et Du.its1<'2lld in de bttm V--c.Jll orghvlict t.e Den H· rJ een

e-.nveloppe verloren hûe.:."i;; uit e ill! oud waar-van bJ.e..,i� d.ct hij �ich an.n spion.-

n.ige ·ben n dele ·an edm.'l.... d had schr 1 rti. · g -:i,a • • Di klopt dus ::net 

·dclil1g van SOHULZ �J nm.'T,. /a�r · 1 ::J:i.12: --. :1et v:in:.en van

m. de-

mato_iaal werd BU 'DiG" die be lve 11 

oi'ficie01 als 11K tura.tt&ch�11 '1.Ull het Duitoe Gezani:;sc 

.o.u tevens 

De Haa.,, verbo 

den vras.;, naar Duitsland tcruggeroopcn" Volg ns d� 

vervulde hij vervolgens oonzel.fda post i..'l. Itali ..,c ûj,l rij, evenals zijn 

Chef ,:sonLE, nog een be];).nzrijk... rol gcspec_ te • ebben :in .:tse lnlichMn-

gendicnst. 

oor 'het plóts lillg uitva)J.en 

en de 'ITT,jze erd het uit rliJ"k 
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blijkt_, is con uitvoerig ve:rolag .,,_71 m::n ICH (opvol�er van BUT1'Ii-: als 

leider van de A.O i.L-. 11ederland.) aan BOHLE. Dit document spreekt vo "" zichz 

en wordt als bijlage aan dit rapport, gehecht. Enige namen van e in BUT_·DTGto 

spionnagenet ?erkzome personen l:o� hieruit naar voren. Zij blijken allen 1

Duitscrs_to zijn. Ongctnijfold 'lïareri. de vertak1::i.n0en veel uitgebreider e is 

virtueel e11r. licl Ya:n do ..• D.G. e. s bcrru.ot o:f.' ohbcmust cde:rorker te bcsohou,.. 

-COHCLUSI.�-

1.,-De sa.r..,.emrerking van DUTTil!û {hooggeplaatst leider in de raz:ï.-pm-tij)

SCHul,ZE-BllmîErT (karakteristiek Ab11ehr officier} gedurcndc ·de laatste maanden 

voor het uitbreken van de oorlog _tussen lfoderland en ·tsland is tekenend 

voor de doelbevru.�te rTijZ:e waarop Duitsland dé oorlog ·t;egei;i ons voorbereidde, • 

Overigens wijzen de hierboven besproken documenten erop dat BUTTING v, r 

. 1939 in.'ijwel l.1.itsluiter+d reshtstreeks t-a.pporteerde aan BOHLE1 die sedert 1934

de leid.or -v14s van de "o. te Berlijn. 

2 ... De gevonden documentatie is absoluut onvoldoende om, het gehele diaboJ.ie ·e 

werk van de A.o. te kunnen recopstru$ren. 1/,.f/, De oç>gS";; aan na'llen is zeer 

gering. De nood.zé1:kclijkheid. om élke vereniging van buitenlandse oorspronrs 

,in Jiederla.nd werkzaam ton nauwste te obsei"Veren, kori1.t hier echter ·rel trei'i'end 

tot uiting. OngetYrljfe1d li� hier voor  onze dienst een enorm. terrein braak. 

3.-zowel Blfi''i'UIG ale BOHLE zijn na ,de ineenstorting van Duitsl<.'llld door de Engelsen 

gearresteerd. VeFiTa.cht mag dus ··wrclon dat uitgebreide ondervragin[!srapportcn 

over beid.en bestaan. De mogelijkheid is dus zeer groot dat wij belang:t:'ijk 

moer te Tr,rben kunnen komen over de organisatorische opzet va.11. de door de o.

ui-t,gevoerde spiqnn.o,ge" Fog:tngcn om de Engelse rapporten omtrent BUTTilU en 

BOHLE tor inzage te krijgen, zijn reods geduml. 

l{..B - De boven besproken documenten zullen -vrorden opgelegd in he·!; P.D. BUTTOO 
- en het o.D. Auslandorga.nisation dor SDAP. 

/

Distributie# 

l copie in P • 11Dr.O.DUTTING" 
1 copio in o.D. lfA.O.der HSDAP11 

l copie in o.D. 11Vooroorlogscho sp."

13.5.47 
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AB .J:filHR IN HOLLAIID 
______ ..,_:;.;;,..._,..,._..._,_ 

Up to 1938 Holland wao an area allotted o Ast � ü.nster. 
There îJSS no Abwehr peraonnel in Holland, which ,vas u.sed
on,ly s an agent ro'tte between Germa11y and Belgium and 
France. 

About 1935 a ecret agreement had been ma e between 
The German and D�tch eneral Staf s under rhich eaoh party 
u.nd.ertook NOT to engage in espionage in the othcr' s t rri
·tory .. ,subject never saw a·1y·,.,hing abo11t this in \Triting.

· He thiriJts that ·�his ms negooiated for the D·üch b Capt.-
0A�S, of the Geheime Dienst, and for the Germa.ns prob�bly 
by Adm. CANARIS.

(SASS was an offiper of Du.tob. Geheime Dienst. 'life D11tch
1l"JY:Y Nazi. T:Tent to Berlin as i .A. c.1939 (raru of Major�. 
S1.1.bject knous that on the eve of Germany'g at t;ack on Hol
land he sent a warning telegram to his au.thorities. Lef 
Berlin for Switzerland uith the Dutch Lega.tion in 1940. 
Thought to have stayed there)! 

As a result of Wlfavourable experience i· A stria 
and czecko-Slovakia, A \1ehr •decided to set n.p a st -';4 on 
inside Holland so thatbits personnel would·'e ,in situ at 
the moment of a crisis and eo be lesa conspicuous chan if 
sent in afterwards. 

Haupt. SCHULTZE-B-aw1Etrn was selected for the _ ast of
Loi ter of the Kriegsorga.nisation tha t was ""orned, 7i th the 
cover of Chef of .. ohrtibermaohung in the Ger an Legation at 
The Hague. Tb.ie appointment he toolc 1:1,P on 15-9-38. 

The K.O. offices were established at Johann de itt 
lnan on the first floo� of a building occupied by the omsu-· 
late Aot. of h)ie Lezntion; Hallp·t. SCHUL ZE-B" . T r1as the 
only o�:ficer. His :personnel consieted of a secretary . Ed
ml.lnd BOR (?C) K, and a chauffeur, Helmut JABS. 

The objects of the K.O. werè: 

(a) To handle administrative matters f agents passing 
through Holland on bchalf of varion.s Asts. l The grea
ter proportion of the ,:;'Ork of the T�. O.) 

(b) To pass back to Ab,ehramt or to the Aats ap li ations
:for employment · from .,ould-be a3ents. ( A fair n ber).

(c) To act as a collcctin and forwarding centre for va
rio ts boites aux lettres established in Holland. ( ery
few in praotioc)

The Military At aohe was accredited to Holland and
Belgium and resided in assels. He had no o .ic n 

. The Hague11 In Se t. 1939 he aoked Haupt.SCHULîZE- ...,,Jl
NE T to open an office for h·m in The Ha ue, ,h�ch 

he did. 



·_2. At the beginning of the ·.!ar Alllill nds Organisation 
began, on its own account, to collect intel igenc n 
Holland throug}l ite members. This was passed to Ha�pt. 
SOHULTZE•BERNET�, m.o passed i t to the i'I. A. and Ab ehr 
Amt. (Prior to the outbreak of War Abwehr sometimea n
sed members of A.O. as agents. From he oQtbreak of ar 
it .ras decided that any intelligenc done by nembers 
wonld be rganised by the :party itself. 

23. A few days after the occupation of Tolland Ast
Nied rland was established in The Hagu.e ·th Obstlt.
HAUS1ALT as Leiter.
Offices were in the Park Hotel (Scheventngen). There

�were no outstations e:xq,ept that III 1i had some offi
cers postrd in different towns an_d vti. th vario11s depart
ments. In 1941 IM poste'd a civilian at Rotterdam 
handle agents. 


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0023full
	0024full
	0025full



